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OK 94/07/2015

ROZHODNUTÍ
Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla na svém mimořádném zasedání dne
11.8.2015 ve složení JUDr. Vladimír Kristýn, místopředseda komise, a členové komise Bc. Antonín
Kadlec, JUDr. Jiří Šidliak a Mgr. Jan Lego, Ph.D., ve věci námitek Jana Žídka proti registraci profesionální
smlouvy s klubem MFK Frýdek-Místek a.s. ze dne 30.1.2015, takto:

I.

Námitky Jana Žídka proti registraci profesionální smlouvy s klubem MFK Frýdek-Místek a.s. ze
dne 30.1.2015, j s o u o p o d s t a t n ě n é .

II.

Navrhuje se, aby sekretariát FAČR zjednal nápravu a zrušil registraci profesionální smlouvy
Jana Žídka a MFK Frýdek-Místek a.s. ze dne 30.1.2015.

III.

Podateli Janu Žídkovi se vrací uhrazený poplatek za projednání námitek.

Odůvodnění:
Na základě včasných námitek Jana Žídka, ID 85070342, doručených Odvolací komisi dne 24.7.2015,
přezkoumala Odvolací komise správnost registrace profesionální smlouvy uzavřené mezi podatelem na
straně jedné a klubem MFK Frýdek-Místek a.s., ID 8020581, IČO 03059707, ze dne 30.12015.
Shora popsané podání posoudila Odvolací komise jako námitky ve smyslu ust. § 62 Evidenčního a
registračního řádu, kdy dospěla k závěru, že podatel splnil všechny podmínky stanovené v ust. § 62 odst. 2
Evidenčního a registračního řádu.
Důvodnost námitek opřel podatel především o tvrzení, že smlouvu, jež byla ze strany FAČR dne 10.7.2015
registrována, nikdy neuzavřel, podepsal pouze zadní stranu s podpisy účastníků, když byl ze strany
zástupce MFK Frýdek-Místek a.s. uveden v omyl a teprve následně a v rozporu s vůlí podatele i dohodou
smluvních stran byl text smlouvy doplněn o zbývajících pět stran textu, jejichž obsah však nevyjadřuje vůli
podatele. Dále upozorňoval na okolnosti podpisu, kdy tvrdil, že byl fakticky přinucen okolnostmi, zejména
tedy potřebou spoluhráčů, kterým klub dlužil peníze, obdržet finanční plnění, když podpis měl být dle
sdělení pana Radomíra Myšky podmínkou výplaty dalších peněz.
Podáním ze dne 30.7.2015 se k věci vyjádřil Slezský fotbalový klub Opava a.s., který deklaroval svůj
zájem, aby podatel do tohoto klubu přestoupil a současně sdělil, že již s podatelem uzavřel profesionální
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smlouvu. Popsal také průběh jednání s MFK Frýdek-Místek a.s. (případně se spolkem Městský fotbalový
klub Frýdek-Místek z.s.), když z těchto tvrzených skutečností dospěl k závěru, že podpis podatele mohl být
zneužit a současně se velmi důrazně ohrazoval proti postupu MFK.
Podáním ze dne 31.7.2015 se k věci vyjádřil MFK Frýdek-Místek a.s., který tvrzení podatele rezolutně
odmítl jako neoprávněná, když popřel, že by byl vůči podateli v prodlení s úhradou, neboť dne 22.12.2014
vyplatil plnění za měsíce říjen a listopad 2014 a dne 26.1.2015 za měsíc prosinec 2015, dále trval na tom,
že po podpisu dohody o postoupení smlouvy mezi MFK Frýdek-Místek a.s., spolkem Městský fotbalový
klub Frýdek-Místek z.s. a podatelem dne 1.1.2015 bylo dalším logickým krokem uzavření nové
profesionální smlouvy s MFK Frýdek-Místek a.s. a podatel se teprve v dubnu 2015 začal zajímat o to, zda
je uzavřená smlouva ze dne 30.1.2015 platná, neboť vážně uvažuje o přestupu do Opavy. Jednání podatele
považuje za nepochopitelné a klub poškozující, přičemž se těmito obstrukcemi snaží o to, aby nebyl
v klubu vázán. Vyslovil také názor, že podatel uvedl v omyl také Slezský fotbalový klub Opava a.s.
Věc byla poprvé projednávána na řádném zasedání Odvolací komise konaném dne 5.8.2015, kam byl
předvolán podatel a nikoli výslovně určení zástupci MFK Frýdek-Místek a.s. a Slezský fotbalový klub
Opava a.s.
MFK Frýdek-Místek a.s. omluvil mailovým podáním ze dne 4.8.2015 nepřítomnost svého zástupce, když
vyslovil názor, že podané vyjádření ze dne 31.5.2015 je naprosto vypovídající, a zaslal také scan dohody o
postoupení smlouvy ze dne 1.1.2015, profesionální smlouvy uzavřené podatelem a spolkem Městský
fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. a dále příjmových pokladních dokladů ze dne 22.12.2014 a 26.1.2015.
Na jednání byl vyslechnut podatel, který setrval na námitkách, když dále uvedl, že vůči jemu samotnému
byl klub v prodlení jen s platbou za jeden měsíc, ostatní hráči měli pohledávky za delší období, on to
podepsal proto, že spoluhráči měli hypotéky, půjčky a byli bez peněz. Pan Myška ho celou dobu ujišťoval,
že ta „smlouva“ je zničená. V dubnu mu pan Mamula řekl, že má smlouvu do 30.6.2017, ale pan Myška jej
ujišťoval, že nemá mít strach, že jsou domluvení s Opavou, že tam půjde. Ještě v červnu nastoupil v době
svého volna za béčko, aby ho pomohl zachránit. Vyslovil závěr, že by nikdy jakožto podvakráte vyhlášený
nejlepší hráč roku nepodepsal smlouvu, kde je o 10.000,- Kč měsíčně méně. K dotazu, zda byl klub
skutečně v prodlení s výplatou jednoměsíční odměny (dle předložených dokladů byla úhrada za prosinec
2014 provedena dne 26.1.2015, zatímco k podpisu sporné smlouvy mělo dojít 30.1.2015), uvedl, že si není
jistý, že ale spíše je o tom přesvědčen, když datum podpisu 30.1.2015 vychází pouze z textu a dále že to
říkal jeden ze spoluhráčů. Uvedl také, že od začátku přípravy MFK Frýdek-Místek a.s. na sezónu
2015/2016 (konkrétně od 24.6.2015) jej nikdo nekontaktoval, volal si jen s panem Myškou vůli povolení
nastoupit přípravu v Opavě týden před skončením smlouvy.
Dále byl vyslechnut Ing. Marek Hájek, předseda představenstva společnosti Slezský fotbalový klub Opava
a.s., který uvedl, že s MFK začali jednat o přestupu podatele již v zimě, a to k 1.1.2015. Vzhledem
k dobrým vztahům přistoupili na odložení přestupu, neboť MFK potřeboval hráče Žídka k záchraně
v soutěži. Dále popsal, že v dubnu probíhala další jednání, dostalo se jim ujištění, že dohoda platí, klub se
tak dohodl s podatelem na podmínkách smlouvy. Svědek dále uvedl, že ze strany MFK byla zdržována
administrace věci s odůvodněním, že mají problémy s přechodem na akciovou společnost. K další schůzce
došlo při posledním zápase sezony, který se hrál v Opavě, kde došlo k opětovnému potvrzení přestupu
s celým vedením MFK a po sezoně došlo k podpisu smlouvy s podatelem, nicméně MFK se dále odvolával
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na potíže s transformací, a to i po zahájení přípravy. V červenci nastala, dle jeho slov, krizová situace, kdy
měli obavy, aby se procesně přestup stihl vyřešit. Znovu s MFK komunikovali, na pozvání dojeli do
Frýdku-Místku, předtím dali MFK písemně nabídku, že se přestup uskutečníza standardní tabulkovou
částku, protože jde o volného hráče. Přijeli k nim na jednání, tam dostali protinávrh o tom, že by podatele
MFK chtěl prodat dráž, něco přes milion. Na to reagovali tak, že to je irelevantní, protože je volný hráč, že
to bude tabulková hodnota, ale vzhledem k tomu, že kluby na severu Moravy mají dobré vzájemné vztahy,
tak jim nabídli půl milionu a některé své hráče, kteří působí v třetí lize, kteří nejsou v kádru A týmu s tím,
že jim umožní zadarmo hostování. Na tomto návrhu se domluvili, že ano, že to je ten benefit, který zástupci
MFK očekávali, aby mohli slovenskému akcionáři odargumentovat a že jsou spokojeni. Domluvili se ústně,
druhý den si se zástupci MFK telefonovali, kteří řekli, aby poslali podepsané smlouvy, přestupové lístky,
že oni to následně podepíší a může se přestup uskutečnit. SFC Opava tedy odeslal veškerou dokumentaci,
nicméně na straně MFK k podpisu nedošlo, navíc jeho zástupci nereagovali, přestali brát telefony. Až
posléze tedy zjistili zaregistrování smlouvy s hráčem, kterou ten tvrdil, že nepodepsal. Svědek uvedl, že
věřil, že MFK se snaží, aby hráč nenastoupil v úvodním vzájemném utkání sezony, nicméně to se
nepotvrdilo. Svědek vyjádřil přesvědčení, že ze strany MFK jde o uvádění v omyl nejen hráče, ale i klub
SFC Opava, neboť zástupci MFK nikdy nedali najevo, nezmínili se, že by smlouva s hráčem do 30. 6. 2017
existovala. Zdůraznil, že v době podpisu bylo povinné uzavírat smlouvy ve třech vyhotoveních a vyslovil
přesvědčení, že MFK nebude schopen doložit ani dvě vyhotovení. Závěrem dodává, že poškozený není jen
hráč, který nemůže nastupovat, ale i SFC, neb muselo angažovat dalšího obránce, přičemž to považuje za
prokazatelné náklady – škodu vzniklou SFC. Upozornil na podivné jednání MFK v tom směru, že
nekontaktoval hráče na začátku přípravy, pakliže s nimi má mít smlouvu ještě na dva soutěžní ročníky nebo
na tu skutečnost, že MFK nedementoval zprávy na fanouškovském webu, že hráč odchází po konci
smlouvy do Opavy.
Podatel se v době, kdy byl odděleně vyslýchán svědek Hájek, podle svého tvrzení spojil telefonicky
s hráčem Michalem Švrčkem, ID 86060729, který měl týž den podepisovat za stejných okolností obdobnou
profesionální smlouvu, ovšem v dalším průběhu jednání již na podatelovy telefonáty nereagoval.
S ohledem na tyto skutečnosti, zejména tedy na pochybnosti o okolnostech uzavření předmětné smlouvy,
odročila Odvolací komise projednávání věci za účelem výslechu dalších předvolaných svědků, konkrétně
Bc. Radima Mamuly a Radomíra Myšky za MFK Frýdek-Místek a.s., a dále potom hráčů tohoto klubu
Michala Švrčka, Ondřeje Prepsla a Erika Taliána, když všichni tito svědci měli být vyslechnuti
k okolnostem uzavírání profesionálních smluv dne 30.1.2015, případně jiný den v lednu 2015. Mimořádné
zasedání Odvolací komise bylo ve snaze vyjít vstříc především předvolávaným svědkům nařízeno do
Olomouce.
S ohledem na poměrně složitý právní vztah mezi spolkem Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. a
společností MFK Frýdek-Místek a.s. si Odvolací komise dále vyžádala stanovisko FAČR, konkrétně
ředitele Legislativně právního oddělení JUDr. Jana Paulyho. Ten mimo jiné předložil Smlouvu o převodu
členských práv k soutěžím ze dne 28.4.2015 a informoval o tom, že tato smlouva byla (a podmínkou
účinnosti převodu bylo) schválena Výkonným výborem FAČR na jeho zasedání konaném dne 5.6.2015.
Z obsahu této smlouvy Odvolací komise zjistila, že v čl. III Dohoda o přestupu hráčů, na základě nějž se
převádí práva a povinnosti k tam taxativně vyjmenovaným hráčům, není vůbec uveden podatel jakožto
hráč, ve vztahu k němuž by měla být práva převáděna (společně s povinnostmi).
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Dne 10.8.2015, tedy den před zasedáním Odvolací komise, se čtyři předvolaní svědkové omluvili,
konkrétně Radomír Myška, Ondřej Prepsl, Michal Švrček a Erik Talián. Tyto jednotlivé omluvy spojuje
několik pro Odvolací komisi překvapujících skutečností – dílem se jednalo o omluvy obsahující zcela
totožné části textu (Myška, Prepsl), dílem mají v podstatě totožnou strukturu, když se nejprve omlouvají,
dále popírají tvrzení podatele, připomínají dobrovolnost podpisu smlouvy ze dne 30.1.2015 a nabízejí na
sebe telefonický kontakt (Prepsl, Švrček, Talián) a dílem obsahují závěr svědka o tom, že učiněná podání
jsou dostačující a proto se nebudou účastnit (Myška, Prepsl, Švrček); všechny tyto omluvy mají potom
společné to, že žádná z nich neobsahuje explicitní vymezení důvodu, pro který se jednání Odvolací komise
nezúčastní. Odvolací komise považuje tyto omluvy za nedůvodné, když ovšem není možné posoudit, jaké
důvody k takovému – zjevně koordinovanému – postupu přinejmenším tři hráče předvolané jako svědky
vedly, zda to byla obava z povinnosti pravdivě svědčit, třeba i proti zájmům „svého klubu“ či jiná příčina.
Velmi zarážející je potom zpráva svědka Švčka zaslaná podateli v den prvotního projednávání věci, tedy
5.8.2015 poté, kdy nereagoval na opakovaná volání podatele při zasedání Odvolací komise, kdy napsal:
„Zidas sorry ale uvazoval jsem nad tim a nechci se do toho motat,musite to vyresit mezi sebou sami.“ Tuto
vytištěnou zprávu z mobilního telefonu podatel zaslal v rámci svého doplňujícího podání ze dne 10.8.2015
a v rámci zasedání komise byla její autenticita ověřena v mobilním telefonu podatele členy Odvolací
komise. Dále potom odvolatel předložil vytištěné části komunikace s Erikem Taliánem, která byla taktéž
ověřena, a ze které vyplynulo, byť implicitně, že jeho prohlášení v rámci citované omluvy je velkoryse
řečeno nadnesené a že přinejmenším v rámci komunikace s podatelem potvrzoval základní teze jeho popisu
celého skutkového děje při podpisu smlouvy ze dne 30.1.2015.
V rámci zasedání dne 11.8.2015 byl opětovně vyslechnut podatel a Ing. Marek Hájek a dále Bc. Radim
Mamula. Podatel a Ing. Hájek setrvali na svých tvrzeních.
Bc. Radim Mamula, současný předseda představenstva MFK Frýdek-Místek a.s., se důrazně ohradil proti
tvrzením podatele, popsal, že předmětnou smlouvu připravoval on sám, podatel ji sešitou podepsal s panem
Myškou a tím byla záležitost ukončena. Když se v dubnu 2015 na podatel na platnost smlouvy ptal, tak mu
ji potvrdil. Smlouvu považuje za platnou, podatel se v rozporu se svými povinnostmi neúčastní přípravy ani
jednotlivých utkání MFK Frýdek-Místek a.s. Písemně jej k plnění povinností ze smlouvy vyzval až
dopisem ze dne 3.8.2015, kdy byl odeslán neví, doklad o odeslání s sebou neměl (kopii výzvy založil
krátkou cestou do spisu). O jednáních se zástupci společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. o přestupu
podatele se vyjádřil tak, že v podstatě se o jejich zájmu dozvěděl od podatele, následně jednali s květnu,
v červnu a potom v červenci. O předchozích jednáních neví, pokud je vedl p. Myška, tak mu o nich neříkal.
Připustil, že o zájmu podatele přestoupit se dozvěděl už v lednu. Potvrdil, že jejich společnosti nabízel
Slezský fotbalový klub Opava a.s. různé varianty podmínek přestupu včetně hostování hráčů nebo
odpuštění příslušenství starého dluhu ve výši 300.000,- Kč, ale tento dluh je dle tvrzení svědka závazkem
spolku Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., neboť kromě smluv s hráči, kde byly uzavřeny dohody
o postoupení, žádné závazky na MFK Frýdek-Místek a.s. ze spolku nepřešly. Pokud byl dotazován na to,
proč nebyl podatel uveden ve Smlouvě o převodu členských práv k soutěžím ze dne 28.4.2015, tak sdělil,
že to bylo omylem, chybělo tam více hráčů a bylo to napraveno asi po měsíci dodatkem.
V rámci konfrontací setrvali všichni tři, tedy podatel, Ing. Marek Hájek a Bc. Radim Mamula na svých
výpovědích, kdy se například ve vztahu ke komplexní smluvní dokumentaci k přestupu podatele zaslané
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Ing. Markem Hájkem za společnost Slezský fotbalový klub Opava a.s. dne 21.7.2015 vyjádřil pan Bc.
Radim Mamula tak, že se nejednalo o reakci na žádnou dohodu o přestupu, ale že si nechali zaslat pouze
návrh a na ten nepřistoupili. Zde však Odvolací komise připomíná, že z výslechů vyplynulo, že jedinou
spornou otázkou mezi kluby byla výše náhrady, stanoviska obou klubů byla dle jejich tvrzení zcela
jednoznačná a je tak poměrně nepravděpodobné, že by seriózní partner nechal druhou smluvní stranu
vypracovat tolik právních dokumentu byv si vědom toho, že se na jejich podepsání nemohou dohodnout.
Na tento mail navíc již MFK Frýdek-Místek a.s. nijak nereagoval, vyjma schůzky konané v předvečer
druhého zasedání Odvolací komise, tedy 10.8.2015, kde se ovšem opět řešila jen výše plnění ze strany
společnosti Slezský fotbalový klub Opava a.s. a shoda opět nebyla nalezena.
Po zhodnocení provedeného dokazování se Odvolací komise rozhodla zejména s ohledem na zásadu
hospodárnosti řízení a také s důrazem na oprávněný zájem podatele na pokud možno co nejrychlejší
meritorní rozhodnutí od znovupředvolání svědků upustit, neboť pro rozhodnutí ve věci samé již nebylo
těchto výslechů potřeba; to ovšem nemění nic na tom, že by jistě bylo záhodno dopátrati se toho, za jakých
okolností byly dne 30.1.2015, případně v jiný lednový den roku 2015 profesionální smlouvy s klubem
MFK Frýdek-Místek a.s. uzavírány a jestli by případně tato zjištění nebyla podkladem pro další řízení
v rámci FAČR.
Po zhodnocení provedeného dokazování dospěla Odvolací komise k závěru, že námitky proti registraci
profesionální smlouvy uzavřené mezi podatelem na straně jedné a klubem MFK Frýdek-Místek a.s., ID
8020581, IČO 03059707, ze dne 30.1.2015, jsou důvodné.
K tomuto závěru dospěla Odvolací komise na základě následujících skutkových zjištění:
-

-

-

-

k podpisu smlouvy (ať již byl její obsah v okamžiku podpisu jakýkoli) byla uzavřena 30.1.2015,
případně některý den bezprostředně předcházející, a to mezi profesionální smlouvy uzavřené mezi
podatelem na straně jedné a klubem MFK Frýdek-Místek a.s. a podatelem;
společností MFK Frýdek-Místek a.s. předložená k registraci navržená profesionální smlouva
s podatelem obsahuje ujednání o tom, že se smlouva uzavírá na dobu od 1.7.2015 do 30.6.2017 (čl.
I odst. 2);
společností MFK Frýdek-Místek a.s. předložená k registraci navržená profesionální smlouva
s podatelem obsahuje ujednání o tom, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
obou smluvních stran (čl. VIII, odst. 6);
v den podpisu byl držitelem licence typu Bronze opravňující účast v druhé nejvyšší klubové soutěži
v rámci FAČR Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s.
k převodu licence došlo na základě Smlouvy o převodu členských práv k soutěžím ze dne 28.4.2015
s účinností ke dni schválení Výkonným výborem FAČR, tedy dne 5.6.2015;
klub MFK Frýdek-Místek a.s. je držitelem licence od 5.6.2015, do tohoto okamžiku byl držitelem
licence Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s.

Za této situace se ovšem jako zcela zásadní jeví býti otázka, zdali vůbec byly výše uvedené smluvní strany
oprávněny profesionální smlouvu uzavřít a zde je s ohledem na právní úpravu účinnou ke dni 30.1.2015
(Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv, čl. I věta druhá: Profesionální smlouvy je
možnou uzavírat jen s kluby I. a II. ligy, jimž byla udělena licence; podobně recentní úprava Evidenčního a
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registračního řádu, § 52 odst. 2 písm. a) stanoví: Profesionální smlouvu je oprávněn uzavřít na straně
členského klubu pouze licenční členský klub.)
Odvolací komise se také zabývala otázkou, zda nelze předloženou smlouvu posoudit jako pactum de
contrahendo, ovšem z jejího obsahu je posouzení jakožto závazku zavřít v budoucnosti smlouvu
vyloučeno.
Stejně tak Odvolací komise posuzovala otázku, zdali není účinnost předmětné smlouvy odložena až na
dobu, kdy již MFK Frýdek-Místek a.s. získal potřebnou licenci a tím by při mohla být otevřena otázka
interpretace citované úpravy in favorem členského klubu tak, že k platnosti postačí, aby byl klub
licencován ke dni nabytí účinnosti smlouvy. Ani zde však nelze odpovědět kladně, neboť předložená
smlouva obsahuje stran platnosti a účinnosti výslovné ustanovení v čl. VIII odst. 6, které stanoví, že
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Za této situace je nesporné, že profesionální smlouva nebyla uzavřena na straně klubu k tomu oprávněným
subjektem a nikdy tak nevnikla, neboť profesionální smlouva může být uzavřena toliko mezi taxativně
vyjmenovanými subjekty a tuto podmínku MFK Frýdek-Místek a.s. k 30.1.2015 ani nikdy předtím
nesplňoval.
Za této situace tak Odvolací komisi nezbylo než posoudit námitky jako opodstatněné, neboť byla
zaregistrována smlouva, která dle vnitřních spolkových předpisů FAČR nikdy nevznikla. V souladu s tímto
závěrem proto Odvolací komise postupem podle § 40 odst. 2 rozhodla výrokem pod bodem I. a po právní
moci tohoto rozhodnutí navrhne sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu.
S ohledem na to, že námitky byly shledány opodstatněné, rozhodla Odvolací komise v souladu s § 62 odst.
5 Evidenčního a registračního řádu taktéž o vrácení zaplaceného poplatku zpět podateli.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

V Praze dne 11.8.2015

JUDr. Vladimír Kristýn, v.r.
místopředseda Odvolací komise FAČR

Za správnost:
Mgr. Martin Říha
sekretář Odvolací komise FAČR
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